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کریڈٹ

N.A.S.A. کی زمین تصویر نرمی.
Trala Inc. ترجمہ.

 پیداوارچلنا ننگاایک 
دوسرا پرنٹ–  تیسرا ایڈیشن 

001-3.2-4urpd – 2011-06-07

ٹکڑا زمین
Robert Skyler  کاپی 2011-2007© کی طرف سے  

رائٹ
جملہ حقوق محفوظ ہیں

امریکہ میں تشکیل دے دیا گیا

حقیقی. یہ سب کام میں دکھائے حروف فرضی ہیں  
 افراد کو کوئی مشابہت ، زندہ اور مردہ ، مکمل طور پر

.اتفاق ہے
یا خرید کے اس. دنیا کے بارے میں کیا خیال کے لیے کہو  

 صفحے پر نظر ثانی یا درجہ بندی کے ساتھ اس کتاب کو
دیںتوڑ  .
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دستیابی

ٹکڑا زمین بھی ہے میں دستیاب ہے. دنیا کے ساتھ پڑھیں  
: Afrikaans, العربية, azərbaycan dili, 

Беларуская, български език, Català, česky, 
Cymraeg, dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, 
español, keel, euskara, فارسی, kieli, française, 
Gaeilge, Galego, עברית, हUनWX, hrvatski, Kreyòl 
ayisyen, Magyar, , Indonesia, Íslenska,Հայերեն  

Italiano, 日本語, , ქართული 한국어, latine, 
lietuvių, latviešu, македонски јазик, Melayu, 

Malti, ⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑, Nederlands, Norsk, 
polski, Português, Moldavian, русский язык, 
slovenčina, slovenščina, Shqip, српски језик, 

svenska, Kiswahili, ไทย, Tagalog, Türkçe, 
українська, Tiếng Việt, דישqיי, 简体中文, اور 中

國傳統.

 اگلی قسط تلش کریں کہیں بھی کتابیں فروخت ، اور
.کر رہے ہیں ہمیشہ ہمارے سر ورق پر



ٹکڑا زمین

 

 

مرکزی خیال
 

 

واقعہ اگل 001
 

 

S.S.H.U.T.
 

 

”برائی کی شناخت“
 

 

اردو ایڈیشن



خلصہ

مختصر کہانیاں کی اس, جنون میں ایک مہاکاوی جرات  
 سیریز کو زنجیروں کی بقا و تکرار کے لئے بھی روشنی

.ڈالی گئی ہے کہ باندھنے انسانی روح

~~~

فاتح نے لکھا ہے شاید ہی کبھی ریکارڈ کے, تاریخ  
اور. واقعات بیان کے طور پر وہ صحیح جگہ پر لے گئے  

 آسان انداز میں ان کا ہے سبق یا مذمت کرنے کے لئے
ہماری حفاظت کا نقصان ہے؟

اس بنکر میں محاصرہ کے, دوسری عالمی جنگ کے  
ہٹلر نے اس سے, اس کی کلپنا اس کے ارد گرد, اختتام پر  

,جنوبی کی طرف وہ ایک آخری موقع. بچ کر دیتا ہے  

 ایک آخری کھڑے اور ایک اور سبق کی تاریخ کے لئے
مکھی ہمیں سکھانے کے لیے بھول گیا



اردو–  پہل لفظ 

یا ہوگا اگر لوگوں کی جانوں کے لئے سوچ سکتے ہو؟ک  

 نہیں ، میں اس کے خیالت کے ارد گرد گھومنے کا مطلب
–– ایک بار دھويا ، پھر دوہرایا ––   یہ نہیں ہے 

 ایک وون میں بہت سے مرغیوں کی طرح فٹ ہونے کے
لیکن ہر بار پوچھ کر کہ ان کی رائے سے باہر. لئے  

 چنگاری کی پہنچ میں ، اس سے بہتر نہیں کر سکتی؟
تم سوچ ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہو. اور پھر یہ کیا کر رہے  

سکتا ہے کر سکتا ہوں؟

 یہ آپ کے کانوں کے درمیان کی جگہ کے ذریعے ایک سفر
 ہے اور عدم کی ایک وسیع اپریکت واحد کھائی میں
 صرف ایک بار بڑا سوچا کے ماضی کے ختم ہونے کی

ایک سفر. تاریخ سے گونج ، طویل اب تک کمپنی رکھا  
 ہے کہ پوچھتا ہے کیسا ، کے بجائے کیا اور کیوں ، جب

 ٹھیک ہے اور کیا ہوتا اگر ہاں ، تو کہاں ہے کیونکہ صرف
 بیکار گیا تھا ایک تو ذاتی اسے دوبارہ کبھی نہیں ہو

.سکتا ہے سمجھ سچ ابہام

دوسرے کان پر آپ. . . ٹکڑا زمین زندگی بھر کا سفر ہے  
.دیکھیں



1باب  – 001

پرواز

یہ ایک بچے کے –– 1945اپریل  28نازی جرمنی ،  –-  
اس میں. خواب ، برلن میں یہ گزشتہ چند ہفتوں ہے  

 سچ کے طور پر میں نے ابھی تک کسی بالغ فرد جو کیا
 ہو رہا ہے کے احساس کر سکتے ہیں پورا کرنے کے لئے ہو
 معلوم ہے ، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک ڈرامہ

 خواب ہے سچ کر دکھایا ہے اور یہاں ہم جنون کے دل
 میں آرٹلری کے خلف بندوق اور دستی بم کے ساتھ

میری. جدوجہد میں ہیں حملوں اور بمباری کے چھاپے  
 حقیقت کے نتیجے میں کی جانے لجواب تبدیلی میں ،

مجھے دلچسپ––   پیغمبر کے طور پر اپنے فرائض 
 نئی جگہوں پر گاڑی چل ہے کہ ماہ اور بھی ہفتے پہلے

مجھے کافی سمجھدار بند––   تھے بس میرے پڑوس 
 رینگنا جنون اور پاگل پن ہے کہ میرے ارد گرد سب کچھ

 .مالک کو دینا رکھنا



خریداری کی اب مزید فوری طور پر. نمونے کا اختتام  
.پڑھنے کے لیے

 مرکزی صفحہ

http://fragmentearth.com/index-ur.html


2باب  – 001

خریداری



3باب  – 001

خریداری



4باب  – 001

خریداری
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امریکہ میں تشکیل دے دیا گیا

حقیقی. یہ سب کام میں دکھائے حروف فرضی ہیں  
 افراد کو کوئی مشابہت ، زندہ اور مردہ ، مکمل طور پر

.اتفاق ہے
یا خرید کے اس. دنیا کے بارے میں کیا خیال کے لیے کہو  
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دستیابی

ٹکڑا زمین بھی ہے میں دستیاب ہے. دنیا کے ساتھ پڑھیں  
: Afrikaans, العربية, azərbaycan dili, 

Беларуская, български език, Català, česky, 
Cymraeg, dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, 
español, keel, euskara, فارسی, kieli, française, 
Gaeilge, Galego, עברית, हUनWX, hrvatski, Kreyòl 
ayisyen, Magyar, , Indonesia, Íslenska,Հայերեն  

Italiano, 日本語, , ქართული 한국어, latine, 
lietuvių, latviešu, македонски јазик, Melayu, 

Malti, ⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑, Nederlands, Norsk, 
polski, Português, Moldavian, русский язык, 
slovenčina, slovenščina, Shqip, српски језик, 

svenska, Kiswahili, ไทย, Tagalog, Türkçe, 
українська, Tiếng Việt, דישqיי, 简体中文, اور 中

國傳統.

 اگلی قسط تلش کریں کہیں بھی کتابیں فروخت ، اور
.کر رہے ہیں ہمیشہ ہمارے سر ورق پر



ٹکڑا زمین

 

 

مرکزی خیال
 

 

واقعہ اگل 001
 

 

S.S.H.U.T.
 

 

”شناخت بری“

 

 

عام اردو ایڈیشن



خلصہ

 پاگل میں ایک مہاکاوی جرات ، مختصر کہانی کا یہ
 سلسلہ ہے کہ باندھنے کو انسانی روح کی سیریز کے

.زندہ رہنے کے دہرانے کی تلش

~~~

 تاریخ نے جیت کبھی ریکارڈ اس تقریب کی وضاحت کے
صاف اور. طور پر وہ سچا ہوا کے ذریعے لکھتے ہیں  

 سادہ ان کے سبق یا لت سے ہماری حفاظت کا نقصان
ہے؟

 دوسری عالمی جنگ کے ، اس بنکر میں محاصرے کے
 آخر میں اس کے ارد گرد ان کے خواب ریزہ ، ہٹلر نے اس

جنوبی وہ ایک آخری موقع ، ایک آخری. سے بچ کر  
 کھڑے اور ایک اور سبق کی تاریخ کے لیے پرواز ہمیں

.سکھانے کے لیے بھول گیا



عام اردو–  پہل لفظ 

یا ہوگا اگر لوگوں نے ان کے لئے سوچ سکتے ہو خودک  

 کو؟ نہیں میرا مطلب ہے ، نہ اس خیال کے گرد گھمانا
 –– ایک تندور––  ایک بار دھوئے ، پھر اعادہ   کیا 

ہر وقت. میں بہت سے چکن کی طرح فٹ ہونے کے لئے  
 تک پہنچنے لیکن اس کے لئے اس چنگاری کے بعد ردعمل

 کا اظہار ان کی طرف سے پوچھ سکتا ہوں ، میں اس
تم سوچ ہے کہ کس طرح. سے بہتر ہے؟ اور پھر یہ نہیں  

خطرہ ہو سکتا ہے کر سکتا ہوں؟

 یہ آپ کے کان کے درمیان کی جگہ کے ذریعے ایک سفر
 ہے ، ایک نہیں کی واحد کھائی نل نہیں وسیع صرف
 ایک بار انٹیلی جنس کی گونج کے ساتھ رکھا سوچا ،

ایک. اب بہت دیر سے گزشتہ اسے تاریخ کی میعاد ختم  
 سفر ہے کہ کس طرح سے ، کے بجائے کیا اور کیوں ، جب
 ٹھیک ہے اور کیا ہوتا اگر ہاں ، تو کہاں ہے کیونکہ صرف

 نہیں کیا تھا لیکن غیر واضح مطلب ایک ایسا ذاتی ہو
.جائے گا کے تحت پھر سے کھڑا نہیں کر سکتا سچ

دوسرے کان. . . ٹکڑا زمین ایک زندگی وقت کے سفر ہے  
.پر آپ دیکھیں



1حصہ  – 001

پرواز

یہ ایک بچے کی –– 1945اپریل  28نازی جرمنی ،  –-  
اس میں. کلپنا ، برلن میں یہ گزشتہ چند ہفتے میں ہے  

 سچ کے طور پر میں نے ابھی تک کسی بالغ فرد جو کیا
 ہو رہا ہے کے احساس کر سکتے ہیں پورا کرنے کے لئے ہو

 معلوم ہے ، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ تو ایک ڈرامہ
 خواب ہے سچ کر دکھایا ہے اور یہاں ہم نے آرٹلری کے

 خلف بندوق اور دستی بموں سے پاگل ہو جنگ کے دل
میں بہت اچھا میری اصلی. میں ہے حملے اور بم حملے  

 کا تبدیل کی پیروی کی ، پیغمبر کے طور پر اپنی ذمہ
مجھے نئی جگہ اس مہینے اور بھی ہفتے––   داری 

 پہلے صرف اپنی کمیونٹی تھے ڈلوا کی طرف لے ––
 رکھو مجھے کافی دور نہیں سمجھدار رینگنا سے بچنے

 .سمجھدار ہے کہ میرے ارد گرد ہی ہر چیز کا

خریداری کی اب مزید فوری طور پر. نمونے کا اختتام  



.پڑھنے کے لیے

 مرکزی صفحہ

http://fragmentearth.com/index-ur.html


2حصہ  – 001

خریداری



3حصہ  – 001

خریداری



4حصہ  – 001

خریداری
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Fragment Earth

 

 

Conception
 

 

Episode 001

 

 

S.S.H.U.T.
 

 

“Identify Evil”

 

 

Simple English Edition



Summary

An epic adventure into mad, this series of 
short story explore the chain that bind the 

human spirit to the repeat of survive.

~~~

History, write by the win rare record the event 
describe as they true took place. Clean and 

simple is their lesson loss to protect or damn 
us?

At the end of World War II, siege in his 
bunker, his fantasy crumble around him, 

Hitler make his escape. South he fly for one 
last chance, one final stand and one more 

lesson history forgot to teach us.



Preface – Simple English

What if people could think for them-self? 

No, I  do not mean rotate the idea around – 
once wash, then repeat – to fit  like so many 
chicken in a  oven.  But  every time reach for 
that spark beyond their react by ask can, I do 
better  than  this?  And  then  do  it.  Can  you 
imagine how danger that could be?

         This  is  a  voyage  through  the  space 
between your ear; a vast not tap lone chasm of 
nothing  kept  company  by  only  the  echo  of 
once intelligence thought, now long since past 
it expire date. A journey that ask how, instead 
of  what  and  why,  when  okay  would  have 
done and if, where because was just not sense 
obscure a truth so personal it could never be 
under-stood again.

         Fragment Earth is the trip of a life-time… 
see you on the other ear.



001 – Part 1

Flight

– Nazi Germany, April 28, 1945 – 

It is a child fantasy, these past few week in 

Berlin. This I know to be true as I have yet to 
meet an adult who can make sense of what is 
happen, but we know; it is a pretend fantasy 
come true and here we are at the heart of mad 
battle with gun and grenade against artillery 
attack and bomb raid. In the follow fantastic 
transform of my real, my duty as messenger – 
drive me to excite new place that month and 
even  week  ago  were  just  my  community  – 
keep me sane enough to stave off  the creep 



not sane that own every-thing around me.

End of sample. Purchase now to read more 
instantly.

Homepage 

http://fragmentearth.com/index-en.html


001 – Part 2

Purchase



001 – Part 3

Purchase



001 – Part 4

Purchase



Credits

Earth photo courtesy of N.A.S.A..

A Running Naked Production
Third Edition – Second Printing

001-3.2-4urpd – 2011-06-07

Fragment Earth
Copyright © 2007-2011 by Robert Skyler

All Rights Reserved
Made in America

All characters appearing in this work are 
fictitious. Any resemblance to real persons, 

living or dead, is purely coincidental.
Tell the world what to think. Make or break 
this book with a review or rating on its page 

of purchase.

http://fragmentearth.com/index-en.html#pm
http://fragmentearth.com/index-en.html
http://fragmentearth.com/x/enr.html


Availability

Read along with the world. Fragment Earth is 
also available in: Afrikaans, العربية, azərbaycan 

dili, Беларуская, български език, Català, 
česky, Cymraeg, dansk, Deutsch, Ελληνικά, 

español, keel, euskara, فارسی, kieli, française, 
Gaeilge, Galego, עברית, हUनWX, hrvatski, Kreyòl 
ayisyen, Magyar, , Indonesia, Íslenska,Հայերեն  

Italiano, 日本語, , ქართული 한국어, latine, 
lietuvių, latviešu, македонски јазик, Melayu, 

Malti, ⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑, Nederlands, Norsk, 
polski, Português, Moldavian, русский язык, 
slovenčina, slovenščina, Shqip, српски језик, 

svenska, Kiswahili, ไทย, Tagalog, Türkçe, 
українська, اردو, Tiếng Việt, דישqיי, 简体中文, 

and 中國傳統.

Find the next episode anywhere books are 
sold, and always on our homepage.
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Summary

An epic adventure into madness, this series of 
short stories explores the chains that bind the 

human spirit to the repetition of survival.

~~~

History, written by the winner rarely records 
the events described as they truly took place. 
Sanitized and simplified is their lesson's loss 

to protect or condemn us?

At the end of World War II, besieged in his 
bunker, his fantasy crumbling around him, 
Hitler makes his escape. Southward he flies 
for one last chance, one final stand and one 

more lesson history forgot to teach us.



Preface – English

What if people could think for themselves? 

No, I don't mean rotating the ideas around – 
once  washed,  then  repeated  –  to  fit  like  so 
many chickens in a rotisserie. But every time 
reaching for that spark beyond their reaction 
by asking can, I do better than this? And then 
doing  it.  Can  you  imagine  how  dangerous 
that could be?

         This  is  a  voyage  through  the  space 
between  your  ears;  a  vast  untapped  lonely 
chasm of nothingness kept company by only 
the  echoes  of  once  intelligent  thought,  now 
long since past its expiration date. A journey 
that asks how, instead of what and why, when 
okay would have done and if, where because 
was  just  nonsense  obscuring  a  truth  so 
personal it could never be understood again.

         Fragment Earth is the trip of a lifetime… 
see you on the other ear.



001 – Chapter 1

Flight

– Nazi Germany, April 28, 1945 – 

It is a child's fantasy, these past few weeks in 

Berlin. This I know to be true as I have yet to 
meet an adult who can make sense of what is 
happening,  but  we  understand;  it  is  a 
pretended fantasy come true and here we are 
at  the  heart  of  madness  battling  with  guns 
and  grenades  against  artillery  attacks  and 
bombing  raids.  In  the  ensuing 
phantasmagoric transformation of my reality, 
my  duties  as  messenger  –  driving  me  to 
exciting  new  places  that  months  and  even 



weeks ago were just my neighborhood – keep 
me  lucid  enough  to  stave  off  the  creeping 
insanity that owns everything around me.

End of sample. Purchase now to read more 
instantly.

Homepage 

http://fragmentearth.com/index-en.html


001 – Chapter 2

Purchase



001 – Chapter 3

Purchase



001 – Chapter 4

Purchase
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